MATRÍCULAS 1.º Ano / 1.ª Vez /1.º Ciclo de Estudos
Serviços Académicos 2016/17
PASSO 1 - Deverá dirigir-se ao hall (do elevador)
Solicite uma senha com as suas credenciais para aceder à secretaria virtual da ESEV (estas credenciais
permitirão, ainda, o acesso a todos os serviços online da ESEV, como por exemplo acesso a correio eletrónico, wifi, modle, etc.),
dirija-se à sala 6 onde irá ser feita a sua pré-inscrição e aguarde pela sua vez.
PASSO 2 - Dirija-se à tesouraria e efetue o pagamento.
Neste passo, ser-lhe-á solicitado o seu número de aluno que consta das suas credenciais já
facultadas para emissão da fatura/recibo, respeitante aos seguintes itens a liquidar:
Taxa de matrícula - 20 €
Seguro escolar - 4,70 €
Propinas* (1.ª prestação) - 180 €
*Nota:
● estudantes candidatos a bolsa de estudo podem prorrogar o pagamento da primeira
prestação, devendo apresentar para o efeito uma declaração de intenção de candidatura à bolsa
de estudo (impresso disponível nos Serviços Académicos Mod. 140B);
● se necessitar de um comprovativo de matrícula, solicite o respetivo impresso nos serviços
académicos e faça o seu preenchimento.
● Métodos de pagamento disponíveis: Transferência por multibanco ou numerário;
● Os estudantes de Artes Plásticas e Multimédia pagaram uma taxa de 15€ relativos ao PréRequisito.
PASSO 3 - Matrícula e Inscrição em Frequência
A seguir, dirija-se novamente à sala 6, onde são estão disponíveis computadores para efetuar a
sua matrícula e inscrição. Será acompanhado por um dos colaboradores presentes nesta sala,
que o irão ajudar a efetuar a sua matrícula/inscrição;
Documentos necessários:
● Documento de identificação;
● Pré-requisito do grupo F (alunos do curso de Artes Plásticas e Multimédia);
● Pré-requisito do grupo D (alunos do Curso de Comunicação Social);
● 1 Fotografia.
● Boletim de vacinas.
PASSO 4 - Entrega documentos
Deverá entregar a sua inscrição, com os documentos solicitados, nos Serviços Académicos da
ESEV.
PASSO 5 - CGD
A seguir deve passar à zona da Caixa Geral de Depósitos para requisitar o seu Cartão de
Estudante.
Nota:
● A associação do cartão de estudante a uma conta bancária é facultativa;
PASSO 6 - Associação de Estudantes
Os estudantes (representantes da Associação de Estudantes) estão disponíveis para prestar
informações relevantes sobre a ESEV e sobre as suas atividades académicas, culturais e
desportivas.

